
A program a NEA – TF-20 – O – M – 0236 

projekt támogatásával valósult meg.



 I. tanösvény: Végig a főutcán

 II. tanösvény: Túra az iskolától a fátyolos 
nőszirom élőhelyére

 III. tanösvény: Hosszú séta a Madarász-tóhoz

 IV. tanösvény: Gyálai Holt-Tisza és környéke

 V. tanösvény: Kancsal-túra

 VI. tanösvény: A Dorozsma-Majsai-homokhát
természeti értékeit felfűző tanösvény

(Röszke-Domaszék-Üllés)

 VII. tanösvény: Túra a Kisszéksós-tóhoz



 A tanösvény célja a település kulturális 
értékeinek a bemutatása.



 Orbán Dénes Általános Iskola

 Páduai Szent Antal Római katolikus templom

 Petőfi Sándor Művelődési Ház

 Szent Antal tér, Szent Antal szobor

 a Fő utcán több napsugaras ház (pl. a „Felvégen”  
a 13. és a 120. sz alatt)

 Kereszt a Felszabadulás u. 197. sz. régi iskola 
kertjében 

 a Fő utca végén egy öreg kőhíd

 Röszkei vasútállomás

 Benkóczi Béla sportpálya

 Százholdas Pagony óvoda





 A visszaemlékezések szerint Röszkén éltek olyan
ezermesterek, aki a Szeged-alsóvárosi
ácsmesterektől eltanulták a napsugaras
deszkaorom készítésének fortélyát, melynek
eredményeképpen a szegedi mintát követő, mégis
egyedi kivitelű oromzatot építettek.



 A dísz a napsugarat utánozta, mutatja ezt a nép
száján élő neve is. A sugárzat 36-42 szál
deszkából állt, a sugárdeszkák találkozási pontján
téglalap alakú nyílás található, melyet Napnak
neveztek el. Alul az oromsarokban legyező van,
középen pedig mintafaragvány vagy kis napsugár
foglal helyet.

 Ezeket a napsugaras oromzatokat Röszkén
általában barna színűre festették. Különleges a
vízvezető deszka szegélyének fűrészelt díszítése és
egyedi, hogy a napsugárdísz közepe nem
padlásnyílás – mint szokásos – hanem, stilizált
ornamenssel van ellátva.



 A keresztek a régi falusi nép életében jelentős
szerepet játszottak. Nagy részüket
fogadalomból, hálából, esetleg régi
szerencsétlenségek emlékeként emelték
magánszemélyek, családok, esetleg összefogva
az egész faluközösség.

 Egyesek a templom vagy a temető területén, utak
mellett vagy útkereszteződésben álltak, de
előfordult kereszt családi birtokokon is. A régi
tanyasi iskolák udvarán mindenhol megtalálható
volt.

 Az utazók a kereszteknél megpihentek,
biztonságért és sikerért fohászkodtak, hálát adva
azért, hogy a baj őket elkerülte.



Különleges díszítésű például 
az Alsó iskolai kereszt a 
faluban, mely a 
Felszabadulás u. 197 számú 
régi iskolaépület előtt áll. A 
kereszten egy dombormű 
található, mely egy halat 
ábrázol, fölötte a görög abc 
első (Α), és alatta az utolsó 
(Ω) betűjével, mely a 
kezdetet és a véget jelenti. A 
hal Jézus jelképe, akinek 
követői Galileában 
halászattal és földműveléssel 
foglalkoztak. 



Elérhetőségeink: 

kornyezetved@roszkenet.hu

www.termeszetvedo.roszkenet.hu

Elérhető több, mint 15 kiadványunkból néhány példa, 
melyek segítik az információszerzést: 


